USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Podolí,
konaného dne 11. 2. 2009 v budově Obecního úřadu Podolí.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Program 17. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele
zápisu Bc. Dagmar Vitáskovou a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise paní Štěpánku
Míškovou a pana Vlastimila Rýpala.
2. Ţádost o dotaci od Zlínského kraje z Podprogramu na podporu venkova ve výši 363 000,- Kč
na neinvestiční akci Oprava kapličky v Podolí a vyčlenění částky 400 000,- Kč z rozpočtu Obce
Podolí na dofinancování této akce.
3. Zrušení předkupního práva ve prospěch Obce Podolí u pozemků, které jsou uvedeny v příloze
č. 1 tohoto usnesení (stavební pozemky v lokalitě Draţné). K zániku předkupního práva
dochází na základě splnění podmínek uvedených ve smlouvě o předkupním právu k těmto
pozemkům.
4. Zásady výběru nájemníků na obecní domky v lokalitě Draţné s osobami s vymezenými příjmy
– příloha č. 2 tohoto usnesení.
5. Uzavření nájemních smluv na byty v domcích v lokalitě Draţné pro tyto osoby s vymezenými
příjmy:
a) čp. 287/1 paní Lenka Matuštíková
b) čp. 287/2 paní Miroslava Borutová
c) čp. 288/2 paní Anna Šišáková
Nájemní smlouvy se ve všech případech uzavírají na dobu určitou s trváním 2 let, od 1. 7. 2009
do 30. 6. 2011. Měsíční cena nájmu je stanovena ve výši 3 500,- Kč.
6. Plán Finančního výboru zastupitelstva obce Podolí na rok 2009:
a) provedení finanční kontroly v Základní škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková
organizace, termín do 30. 6. 2009.
b) prověření fungování vnitřního kontrolního systému Obce Podolí, termín do 30. 9. 2009.
7. Darovací smlouvu vztahující se k převzetí propustku u ţeleznice, k.ú. Podolí nad Olšavou
v blízkosti hranic katastru obce Veletiny, do majetku Obce Podolí.
8. Způsob sběru pouţitých PET láhví v obci Podolí, který bude uskutečňován formou
jednorázových sběrů jednou za dva měsíce v průjezdu budovy místní základní školy. Za
odevzdané pytle s pouţitými PET láhvemi obdrţí občané zdarma prázdné pytle ţluté barvy
s logem firmy Rumpold UHB s.r.o., které bude moţné pouţít pro příští sběr.
9. Záměr prodeje pozemků parc. č. 650/47 a 650/53, k. ú. Podolí nad Olšavou, lokalita Draţné.
Předběţná cena je 450,- Kč/m2.
10. Záměr vydání obecně závazné vyhlášky řešící povinné kosení travnatých ploch v zastavěné
části obce a v jejich blízkém okolí a spalování odpadů rostlinného původu.
11. Neuplatnit předkupní právo na pozemek parc. č. 650/4, k.ú. Podolí nad Olšavou, vlastník pan
Bohumil Roza, bytem Bojkovice, Pitínská 187, PSČ 678 71 a slečna Martina Sedláková,
bytem Staré Město, Kopánky 1729, PSČ 686 03 za předpokladu, ţe výlučným vlastníkem se
stane pan Bohumil Roza.
12. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Obce Podolí následovně: Tělovýchovná jednota
Podolí 100 000,- Kč, Sdruţení pro výstavbu kaple Sv. Ducha v Podolí 40 000,- Kč, Česká obec
Sokolská Sokol Podolí 7000,- Kč, Český svaz chovatelů Základní organizace Podolí 5000,- Kč.
13. Sloţení Redakční rady zpravodaje Obce Podolí. Předseda redakční rady Ing. Vladimír Mana,
členové: Mgr. Pavla Martincová, Jaroslav Míšek, Michal Paška, Lucie Manová. Finanční
odměna za kaţdé číslo zpravodaje bude samostatně pro předsedu redakční rady 1 000,- Kč a
pro všechny zbývající členy dohromady 1 000,- Kč, které rozdělí předseda dle mnoţství
odvedené práce. Odměny budou splatné jednorázově ke konci kalendářního roku.
1.

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 o zajištění provozu vodohospospodářského zařízení
uzavřené se Slováckými vodárnami a kanalizacemi , a.s., Uherské Hradiště. Tento dodatek
smlouvy specifikuje rozsah provozovaného vodohospodářského majetku – příloha č. 3 tohoto
usnesení.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
15. Změnu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. vztahující se k měsíčním odměnám členů
zastupitelstev obcí.

Zastupitelstvo obce revokovalo:
16. Bod č. 3. usnesení č. 15 zastupitelstva Obce Podolí ve věci koupě budovy čp. 250 v Podolí a
souboru pozemků od Ing. Petra Majíčka, Kunovice, Lidická 1060.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
17. Ţádost pana Josefa Kadlece o odprodej pozemku na kterém se nachází část domu čp. 21
v Podolí.
Zapsal Jiří Šišák, v Podolí dne 11. 2. 2009

v.r.

v.r.

.............................

.............................

Petr Smetana, místostarosta obce

Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce
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